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Tα συμπτώματα από το αναπνευστικό και οι διαγνωσμένες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος σε
ασθενείς με ΦΝΕ είναι συχνότερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί ως τώρα. Το φάσμα των αναπνευστικών παθήσεων
σε ασθενείς με ΦΝΕ είναι ευρύ: ο συνηθέστερος τύπος προσβολής είναι οι παθήσεις των μεγάλων αεραγωγών, με τις βρογχεκτασίες να αποτελούν τη συχνότερα αναφερόμενη πνευμονοπάθεια που σχετίζεται με ΦΝΕ.

Ο

ι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΦΝΕ) -νόσος
του Crohn και ελκώδης κολίτιδα- είναι γνωστές διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος και περιλαμβάνουν ποικιλία εκδηλώσεων εκτός γαστρεντερικού,
όπως το γαγγραινώδες πυόδερμα, το οζώδες ερύθημα, τη
ραγοειδίτιδα, την επισκληρίτιδα, τη χολοστατική διαταραχή του ήπατος, την αιμολυτική αναιμία, την αρθρίτιδα και
ποικίλες διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος1.
Μια συσχέτιση μεταξύ διαταραχών αναπνευστικού και ΦΝΕ αναφέρθηκε πριν 40 χρόνια2. Το σύνολο των αναφορών που έχουν δημοσιευθεί συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι το αναπνευστικό σύστημα μπορεί να εμπλέκεται στις ΦΝΕ συχνότερα από
ό,τι είχε εκτιμηθεί ως τώρα.
Οι αναπνευστικές εκδηλώσεις των ΦΝΕ αποδίδονται σε κοινές
παθοφυσιολογικές διαταραχές του γαστρεντερικού και του αναπνευστικού συστήματος. Το επιθήλιο και των δύο συστημάτων
έχει εμβρυολογική προέλευση από το αρχέγονο κεφαλικό έντεΠίνακας 1. Στοιχεία που αποδεικνύουν
συμμετοχή του αναπνευστικού συστήματος
σε ασθενείς με ΦΝΕ
• Επιδεινούμενη συμπτωματολογία
• Συριγμός, βήχας, απόχρεμψη, δύσπνοια
• Παθολογικά ευρήματα σε CT θώρακος
• Παγίδευση αέρα, πύκνωση δίκην θολής υάλου, περιφερικές πυκνώσεις με δικτυωτό πρότυπο, κύστεις
• Παθολογικές λειτουργικές δοκιμασίες
• Μειωμένη διαχυτική ικανότητα
• Υπερδιάταση
• Αυξημένη απάντηση στη μεταχολίνη
• Λεμφοκυττάρωση στο BAL
• Επιδημιολογικά στοιχεία
• Αυξημένη συχνότητα άσθματος
• Αυξημένη συχνότητα θρομβοεμβολικής νόσου
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ρο. Και τα δύο είδη καλυπτικού επιθηλίου έχουν βλεννοπαραγωγά κύτταρα (goblet cells) και υποβλεννογόνιους αδένες σαν
μέρος της δομής του αυλού τους. Επιπλέον, το αναπνευστικό,
όπως και το γαστρεντερικό σύστημα, περιέχει υποβλεννογόνιο
λεμφικό ιστό, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην άμυνα απέναντι σε ξενιστή.
Οι ανωμαλίες της φυσικής και της επίκτητης ανοσίας που σχετίζονται με την παθογένεια των ΦΝΕ είναι πολύπλοκες και όχι
πλήρως κατανοητές3. Επιπροσθέτως, πολλές από τις παθήσεις
του αναπνευστικού που σχετίζονται με ΦΝΕ είναι αγνώστου αιτιολογίας.
Σε αυτό το άρθρο, ανακεφαλαιώνονται οι θωρακικές εκδηλώσεις στις ΦΝΕ. Ανακεφαλαιώνονται και ομαδοποιούνται σύμφωνα με την ανατομική τους εντόπιση οι εκδηλώσεις από το αναπνευστικό. Επίσης, συζητείται η σχέση μεταξύ ΦΝΕ και σαρκοείδωσης, έλλειψης α1- αντιθρυψίνης και θρομβοεμβολικής νόσου.
Η επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής των ΦΝΕ στο πνευμονικό παρέγχυμα έχει συζητηθεί αλλού και είναι πέρα από το σκοπό αυτού του άρθρου.

Πνευμονικές παθήσεις σε ασθενείς με ΦΝΕ

Αναπνευστικά συμπτώματα
Λίγες μελέτες έχουν γίνει σχετικά με τη συχνότητα των αναπνευστικών συμπτωμάτων σε ασθενείς με ΦΝΕ που δεν εμφανίζουν
πνευμονική πάθηση. Μεταξύ 44, τυχαία επιλεγμένων, ασθενών
με ΦΝΕ, ο Douglas και συνεργάτες5 εντόπισαν πως το 48% είχε
ακαθόριστα αναπνευστικά συμπτώματα. Οι Songur και συνεργάτες6 βρήκαν πως 16 από τους 36 ασθενείς με ΦΝΕ (44%) σε
μια γαστρεντερολογική κλινική είχαν συριγμό, βήχα, παραγωγή
πτυέλων ή δύσπνοια. Τέλος, οι Ceyhan και άλλοι7 παρατήρησαν
πως 15 εκ των 30 ασθενών με ΦΝΕ που βρίσκονταν σε συνεχή
παρακολούθηση παρουσίαζαν δύσπνοια, βήχα, απόχρεμψη ή
συριγμό για περισσότερο από 1 μήνα. Αυτές οι έρευνες αποδεικνύουν πως ασθενείς με ΦΝΕ εμφανίζουν συμπτώματα από το
αναπνευστικό σύστημα σε μεγαλύτερη συχνότητα από το γενικό
πληθυσμό (πίνακας 1)5-25.
Απεικονιστικά ευρήματα
Η αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας (HRCT)
χρησιμοποιήθηκε για παρακολούθηση υπολανθάνουσας πάθη-

σης αναπνευστικού συστήματος σε αΕπιπλέον, ασθενείς με ενεργή ελκώδη
σθενείς με ΦΝΕ. Σε μια μονοκεντρική
κολίτιδα είχαν σοβαρότερη απόφραξη
μελέτη8 που έγινε σε 15 ασυμπτωμααεραγωγών σε σχέση με ασθενείς με
ελκώδη κολίτιδα σε ύφεση. Ο Pasquis
τικούς ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα,
και οι συνεργάτες14 εντόπισαν αύξηση
αρχόμενα παθολογικά απεικονιστικά
στοιχεία βρέθηκαν σε ποσοστό 25%
της λειτουργικά υπολειπόμενης χωρητων ασθενών. Έρευνα που ακολούθητικότητας (FRC) σε μικρό αριθμό ασθεσε εντόπισε αρχόμενα παθολογικά ανών με ελκώδη κολίτιδα. Δύο άλλοι επεικονιστικά στοιχεία στην πλειοψηφία
ρευνητές5,6 μιλούν επίσης για υπερδιάτων ασθενών με ΦΝΕ, αλλά σε κανέταση, λαμβάνοντας υπόψη την FRC και
ναν από τους ασθενείς που χρησιμοτον υπολειπόμενο όγκο (RV), σε ασθεποιήθηκαν σαν μάρτυρες (n= 14, 53%
νείς με ΦΝΕ. Επιπροσθέτως, σε αυτή
και 0% αντίστοιχα).
τη μελέτη, βρέθηκε συσχέτιση μεταΤο φάσμα των αναφερόμενων παξύ υπερδιάτασης και ενεργότητας της
Εικόνα 1. Αξονική τομογραφία γυναίκας 72 ετών με
θολογικών απεικονιστικών στοιχείων
ΦΝΕ. Η μυϊκή αδυναμία και η μυοπάελκώδη κολίτιδα. Απεικονίζονται φλεγμονώδη οζίδια
στη HRCT θώρακος αυτών των ασθε- και βρογχεκτασία.
θεια από λήψη στεροειδών είναι πιθανών περιλαμβάνει παγίδευση αέρα,
νές αιτίες, δεδομένης της συχνής χρήπύκνωση δίκην θολής υάλου, περιφερικές πυκνώσεις δικτυωσης στεροειδών στη θεραπεία της ΦΝΕ. Δύο ομάδες, του Mansi17
τού τύπου και κύστεις.
και του Louis15, 16, απέδειξαν αυξημένη βρογχική αντιδραστικότητα στη μεταχολίνη (βρογχική υπεραντιδραστικότητα) σε ασθενείς
Λειτουργικότητα πνευμόνων
με νόσο του Crohn16, 17 και ελκώδη κολίτιδα15, αλλά αυτό δεν εΜια σειρά μελετών έχει εστιάσει στις δοκιμασίες αναπνευστικής
πιβεβαιώθηκε από άλλη μελέτη.
λειτουργίας σε ασθενείς με ΦΝΕ. Ο μικρός αριθμός ασθενών και
η δυσκολία στην επιλογή των ατόμων της ομάδας ελέγχου έχει
Βρογχοσκόπηση
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περιορίσει τις σχετικές μελέτες case-control. Μια μελέτη δεν εΗ ύπαρξη χρόνιας φλεγμονής στους αεραγωγούς των ασθεντόπισε διαφορά στις λειτουργικές δοκιμασίες μεταξύ ασθενών
νών που πάσχουν από ΦΝΕ έχει αποδειχθεί από κυτταρολογική
με ΦΝΕ και μαρτύρων, αλλά στερούταν επαρκούς στατιστικής ιανάλυση του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματός τους. Ερευνητές
σχύος. Μελέτες που ακολούθησαν έδειξαν αρχόμενη διαταρατου Πανεπιστημίου της Lille βρήκαν αυξημένο αριθμό κυψελιδιχή στις δοκιμασίες λειτουργικού ελέγχου του αναπνευστικού σε
κών λεμφοκυττάρων στο BAL, σε μια ομάδα 18 ασυμπτωματιασθενείς με ΦΝΕ.
κών ασθενών που έπασχαν από νόσο του Crohn, συγκρινόμε6,9-13
Μια σειρά αναφορών
νοι με 25 μάρτυρες18. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώθηκαν από
έχει καταδείξει μείωση στη διαχυτική
ικανότητα του πνεύμονα για το μονοξείδιο του άνθρακα (DLCO)
μια άλλη μελέτη19 σε 22 ασυμπτωματικούς ασθενείς με νόσο του
μεταξύ ασυμπτωματικών ασθενών με ΦΝΕ. Η πρώτη μεγάλη έCrohn και 25 μάρτυρες.
ρευνα που το υποστήριξε ήταν αυτή του Heatley και συνεργατών25. Από τότε το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται συνεχώς.
Δημοσιευμένα περιστατικά
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο μελέτες του Τζανάκη και συνερΠενήντα πέντε συνολικά άρθρα στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία
γατών11, 27 που απέδειξαν πως η DLCO των ασθενών με ενεργό
που αναφέρονται στα θωρακικά ευρήματα 155 ασθενών με γνωστή ΦΝΕ εντοπίστηκαν μετά από έρευνα στο Pubmed. Στον πίναΦΝΕ είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με αυτή των ασθενών
κα 2 παρουσιάζονται οργανωμένα αυτά τα περιστατικά με βάση
με ΦΝΕ σε ύφεση. Ο Marvisi και συνεργάτες12 ανακοίνωσαν πατην εντόπιση της προσβολής του αναπνευστικού.
ρόμοιο αποτέλεσμα σε μικρότερη ομάδα ασθενών με ελκώδη
κολίτιδα. Τα ευρήματα αυτά μας προσανατολίζουν σε μια συσχέΝόσος Αεραγωγών
τιση μεταξύ του βαθμού φλεγμονής του γαστρεντερικού συστήΣύμφωνα με το 39% των περιστατικών που ανασκοπήθηματος και της σοβαρότητας της αναπνευστικής πάθησης σε αυκαν, οι μεγάλοι αεραγωγοί εμπλέκονται συχνότερα στη ΦΝΕ29τούς τους ασθενείς. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση αναμένεται να επι31,40-53
. Τα αναπνευστικά προβλήματα τείνουν να παρουσιαστούν
βεβαιωθεί με μια προοπτική μελέτη.
στην πέμπτη δεκαετία της ζωής, αν και το φάσμα της ηλικίας έΟι μελέτες που έγιναν με θέμα την απόφραξη των αεραγωναρξης είναι ευρύτερο. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι γυναίκες
γών σε ασθενείς με ΦΝΕ είχαν αντικρουόμενα αποτελέσματα.
και σχεδόν όλοι έχουν ελκώδη κολίτιδα. Μόνο σε τέσσερις πεΟ Herrlinger και συνεργάτες13 βρήκαν μειωμένη την FEV1 σε αριπτώσεις η νόσος των εγγύς αεραγωγών προϋπήρχε αυτής του
σθενείς με ΦΝΕ σε σχέση με αυτή μαρτύρων, όμως η διαφορά
γαστρεντερικού και η ηλικία έναρξης της νόσου ήταν μικρότερη
ήταν μικρή και η απόλυτη τιμή της FEV1 ήταν φυσιολογική και
(13 ± 7.5 ετών). Ασθενείς με νόσο των μεγάλων αεραγωγών πιστις δύο ομάδες. Περισσότεροι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα σε
θανόν να παρουσιάζουν και συμπτώματα από άλλα όργανα, όσχέση με μάρτυρες βρέθηκαν να έχουν αποφρακτικού τύπου δι28
πως μικροαγγειακή αιμολυτική αναιμία, γαγγραινώδες πυόδεραταραχές του αερισμού σε ομάδα 100 ατόμων , αλλά ασθενείς
μα, πρωτοπαθή χολική κίρρωση, επισκληρίτιδα, κεντρική και πεκαι μάρτυρες δεν ομαδοποιήθηκαν κατά ηλικία ή καπνιστική συριφερική αρθρίτιδα.
νήθεια. Οι περισσότερες μελέτες που χρησιμοποίησαν συμβατιΟι βρογχεκτασίες είναι η κλασική εκδήλωση από το αναπνευκές σπιρομετρικές παραμέτρους δεν έχουν αποδείξει απόφραστικό σε ασθενείς με ΦΝΕ. Προκαλούν στο 66% των ασθενών
ξη αεραγωγών.
αυτών νόσο των μικρών αεραγωγών (εικόνα 1). Άλλες παθήσεις
Άλλες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει μη συμβατικές παραμέτων εγγύς αεραγωγών περιλαμβάνουν τη χρόνια βρογχίτιδα, την
τρους απόφραξης για να αναγνωρίσουν υποκλινική αναπνευστική
πυώδη νόσο των μεγάλων αεραγωγών χωρίς βρογχεκτασίες και
πάθηση. Οι Τζανάκης και συνεργάτες27 απέδειξαν αυξημένη συτην οξεία βρογχίτιδα. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών,
χνότητα δυσλειτουργίας μικρών αεραγωγών σε ασθενείς με ΦΝΕ.
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Πίνακας 2. Αναφερόμενες περιπτώσεις θωρακικών ευρημάτων σε ασθενείς με ΦΝΕ
Εντόπιση ευρήματος

Αριθμός
περιπτώσεων

Μέση ηλικία
+/-SD (έτη)

Θηλυκό φύλο

UC %

Εξωεντερικές
εκδηλώσεις, %

Ανώτεροι αεραγωγοί

15

40.5+/-14.8

40

73.3

33.3

Τραχεία

15
42.6+/-7.4

64.2

89

52

28.9+/-14.4

47

53

18,1

38.8+/-21.2

57.5

64.9

32.5

29.3+/-13.9

50

90

30

29+/-14

37

73

31.8

29-39

Λάρυγγας/ γλωττίδα
Μεγάλοι αεραγωγοί

2

29-31,40-53

67

Βρογχεκτασία

44

Χρόνια βρογχίτιδα

13

Πυώδης νόσος βρόγχων

5

Οξεία βρογχίτιδα

2

Μικροί αεραγωγοί

32,46,50,54-61

17

Βρογχιολίτιδα

10

Αποφρακτική βρογχιολίτιδα

6

Διάχυτη πανβρογχιολίτιδα

1

Παρέγχυμα

30,45,46,53,56,61-76

40

BOOP

21

Οζίδια

6

Διάμεση πνευμονοπάθεια

6

Διάμεσο πνευμονικό εμφύσημα

3

Αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία

1

Μη ειδική διάμεση πνευμονία

1

Ινώδης κτψελιδίτιδα

1

Ηωσινοφιλική πνευμονίτιδα

1

Σαρκοείδωση

NS

Ανεπάρκεια α1-αντιθρυψίνης
Πνευμονικές αγγειοπάθειες

30,60,73-75,77-81

NS
10

Κοκκιωμάτωση Wegener

3

Σύνδρομο Churg – Strauss

1

Μικροσκοπική πολυαγγειΐτιδα

2

Πνευμονική αγγειΐτιδα μη ειδική

4

Ορογόνος

30,59,65-67,73-75,82-87

22

Πλευρική νόσος

12

Περικαρδιακή νόσος

15

NS: μη σημαντική

κατά παράδοξο τρόπο, είναι μη καπνιστές (81%). Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν 9 ασθενείς, οι περισσότεροι με ελκώδη κολίτιδα,
οι οποίοι παρουσίασαν επιμόλυνση βρογχεκτασιών σε διάστημα ενός έτους μετά από κολεκτομή. Σε έναν ασθενή, εμφανίστηκαν βρογχεκτασίες σε διάστημα εβδομάδων από το ίδιο χειρουργείο. Αυτή η χρονική σχέση μεταξύ εκτομής εντέρου και έναρξης
ή υποτροπής πνευμονικής νόσου έχει πυροδοτήσει την υπόθεση πως η κολεκτομή μπορεί να προκαλέσει πνευμονική νόσο σε
αυτούς τους ασθενείς88. Εναλλακτικά, αυτό το φαινόμενο μπορεί
να σχετίζεται με τη διακοπή ανοσοκατασταλτικών θεραπειών μετά από χειρουργική θεραπεία της εντερικής νόσου.
Κλινικά, οι μικροί αεραγωγοί σπάνια νοσούν στη ΦΝΕ. Ωστόσο,
η πρώιμη απεικόνιση με αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής
ευκρίνειας (HRCT) έχει αυξήσει το ποσοστό διάγνωσης νόσου σε
αυτούς τους ασθενείς. Παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα με
βλάβες μικρών αεραγωγών στη HRCT έχουν περιγραφεί σε συμπτωματικούς ασθενείς με ΦΝΕ, μερικοί από τους οποίους έχουν
φυσιολογικό λειτουργικό έλεγχο52.
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Η νόσος μικρών αεραγωγών σε ασθενείς με ΦΝΕ τείνει να εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία και νωρίτερα από τη νόσο των μεγάλων αεραγωγών32,46,50,54-61. Σε αντίθεση με άλλες πνευμονικές
εκδηλώσεις, η νόσος των μικρών αεραγωγών συνήθως συμβαίνει πριν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα από το γαστρεντερικό (29% των περιπτώσεων της ανασκόπησής μας). Η συχνότερα αναφερόμενη παθολογία μικρών αεραγωγών σε ασθενείς με
ΦΝΕ είναι η βρογχιολίτιδα. Αναφέρεται η δημιουργία περιβρογχικών κοκκιωμάτων (58,8%). Λιγότερο συχνά ευρήματα περιλαμβάνουν περιβρογχική φλεγμονή με ουδετερόφιλα ή λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα, συγκεντρική ίνωση μικρών αεραγωγών και διάχυτη πανβρογχιολίτιδα.
Οι υπόλοιπες εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σε ασθενείς
με ΦΝΕ αφορούν στους μεγάλους αεραγωγούς. Ανατρέξαμε σε
15 τέτοια σπάνια περιστατικά29-39. Όλα αφορούν στην τραχεία,
αν και αναφέρθηκαν δύο περιπτώσεις όπου παράλληλα με την
τραχεία συνυπήρχε νόσος του λάρυγγα και της γλωττίδας. Ένας
ασθενής χρειάστηκε διάνοιξη τραχείας, αλλά τελικά υπέκυψε σε

βαρότραυμα μετά από επανειλημμένες διανοίξεις32.
Τα στεροειδή είναι το φάρμακο πρώτης γραμμής για τη θεραπεία της νόσου των αεραγωγών σε ασθενείς με ΦΝΕ (65% ), αν
και μερικοί από αυτούς δε χρειάζεται να λάβουν συστηματική αγωγή. Έχει αναφερθεί βελτίωση της κλινικής εικόνας μόνο με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, ή σε συνδυασμό και με συστηματική αγωγή. Σε σπάνιες περιπτώσεις, άλλα είδη ανοσορρύθμισης
έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία νόσου των αεραγωγών σε
ασθενείς με ΦΝΕ50-53.
Άσθμα. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πως η ΦΝΕ σχετίζεται με
άσθμα σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι θεωρούταν μέχρι τώρα. Μια μεγάλη επιδημιολογική μελέτη22 που έγινε στο
Πανεπιστήμιο της Manitoba έδειξε αυξημένο ποσοστό άσθματος σε 8.072 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, σε σχέση με 41.815
μάρτυρες, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με την ηλικία, το
φύλο και τον τόπο διαμονής. Επιπλέον, ένας αριθμός μελετών επιβεβαιώνει πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ΦΝΕ και διαφόρων
αλλεργικών νόσων. Ο D’ Arienzo και οι συνεργάτες του89 παρατήρησαν αυξημένη τάση για ατοπία, λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό ιστορικό, τις δερματικές δοκιμασίες αλλεργίας και την
ήδη διαγνωσθείσα αλλεργική νόσο σε 45 ασθενείς με ελκώδη
κολίτιδα. Αυξημένα επίπεδα του παράγοντα TNF-α και της λειτουργικότητας μαστοκυττάρων είναι κοινά ευρήματα στη ΦΝΕ και
την ατοπία, συνεπώς έχουν προταθεί σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ τους90.
Ο Ceyhan και συνεργάτες7 εντόπισαν αυξημένη συχνότητα αλλεργικών συμπτωμάτων και θετικών δερματικών δοκιμασιών ατοπίας, υψηλά επίπεδα ανοσοσφαιρίνης IgE και παθολογικό λειτουργικό έλεγχο αναπνευστικού σε μια ομάδα 30 ασθενών με
ΦΝΕ. Oι Louis και συνεργάτες16 έδειξαν αυξημένη απάντηση στη
μεταχολίνη, όπως και αυξημένα επίπεδα ηωσινοφίλων στα πτύελα ασθενών με νόσο του Crohn. Επίσης, αυξημένη βρογχική υπεραντιδραστικότητα σε πρόκληση με μεταχολίνη βρέθηκε σε 14
παιδιά με νόσο του Crohn, συγκρίνοντας με ομάδα ελέγχου, αν
και η δοσολογία μεταχολίνης που χρειάστηκε για να προκαλέσει
πτώση της FEV1 κατά 20% σε ασθενείς με νόσο του Crohn ήταν
μεγαλύτερη από ό,τι σε 10 ασθματικούς της ίδιας μελέτης17.
Υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη ότι το άσθμα
έχει δυσμενή εξέλιξη σε ασθενείς με ΦΝΕ. Μια σχετική επιδημιολογική μελέτη που έγινε στη Στοκχόλμη βρήκε εξαπλάσιο αριθμό θανάτων λόγω άσθματος σε 1547 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, σε σχέση με το ποσοστό θανάτων ανάλογα με το φύλο από
την Παγκόσμια Καταγραφή Αιτιών Θανάτου (National Cause-ofDeath Register)91. Τέλος, ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και άσθμα
έχουν σοβαρότερη απόφραξη αεραγωγών και χρειάζονται μικρότερη ποσότητα μεταχολίνης για να έχουν τουλάχιστον 20% μείωση της FEV1 στη δοκιμασία πρόκλησης, σε σχέση με ασθματικούς που δεν πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα92. Η ίδια ομάδα ασθενών εμφάνισε υψηλή συγκέντρωση αυξητικού παράγοντα του
αγγειακού ενδοθηλίου στα πτύελα, γεγονότα που υποδηλώνουν
αυξημένη φλεγμονώδη δραστηριότητα, δραστηριότητα του αυξητικού παράγοντα αγγειακού ενδοθηλίου και αύξηση της αγγειακής διαπερατότητας σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και άσθμα. Χρειάζεται να γίνουν περισσότερες μελέτες, ώστε να διασαφηνιστεί αυτή η σχέση.
Νόσος Πνευμονικού Παρεγχύματος
Παθήσεις του αναπνευστικού που αφορούν στο παρέγχυμα είναι σχετικά σπάνιες σε ασθενείς με ΦΝΕ. Τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί αποκαλύπτουν μεγάλο εύρος παθήσεων. Οι διάχυτες πνευμονοπάθειες σε ασθενείς με ΦΝΕ συγχέονται με τις

επιπλοκές που παρουσιάζει η φαρμακευτική αγωγή της εντερικής νόσου. Τα ευρήματα που συζητούνται παρακάτω αποδίδονται στις ΦΝΕ και όχι στη φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία τους30,45,46,53,56,61,62-76.
Το μεγαλύτερο ποσοστό περιστατικών πνευμονικής νόσου που
σχετίζεται με τις ΦΝΕ αφορά στην ελκώδη κολίτιδα. Η ηλικία εμφάνισης της νόσου ποικίλει και υπάρχει μια επικράτηση του γυναικείου φύλου. Η αποφρακτική βρογχιολίτιδα με οργανούμενη
πνευμονία (BOOP) είναι η συχνότερη εκδήλωση που αναφέρεται
σε ασθενείς με ΦΝΕ: και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στη
BOOP που δε σχετίζεται με ΦΝΕ, η συστηματική κορτικοθεραπεία
έχει ένδειξη για τη θεραπεία της νόσου. Σε ένα μικρό ποσοστό
περιπτώσεων (21%), η νόσος υφίεται χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Μια αναφορά76 αποκάλυψε ύφεση της BOOP με infliximab,
μετά από αποτυχία της κορτικοθεραπείας. Άλλα είδη διάχυτης
πνευμονοπάθειας που αναφέρονται σε ασθενείς με ΦΝΕ περιλαμβάνουν το πνευμονικό εμφύσημα, την αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, τη μη ειδική διάμεση πνευμονία, την ινωτική
κυψελιδίτιδα και την ηωσινοφιλική πνευμονία. Σπάνια αναφέρονται πνευμονικοί όζοι σε ασθενείς με ΦΝΕ. Παθολογοανατομικά,
αυτές οι βλάβες περιγράφονται σαν νεκρωτικές (25%) ή κοκκιωματώδεις (12,5%).
Σαρκοείδωση: η ΦΝΕ και η σαρκοείδωση θεωρούνται ξεχωριστές παθολογικές οντότητες. Ωστόσο, το πλήθος των περιστατικών που αναφέρουν συνύπαρξη αυτών, υποδεικνύει μια σύνδεση μεταξύ τους. Οι Storch και συνεργάτες93 βρήκαν 46 περιστατικά με ΦΝΕ και συνυπάρχουσα σαρκοείδωση σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του 2003. Εμείς βρήκαμε 7 ακόμη αναφορές76,94-98 του ίδιου περιεχομένου, κάνοντας το σύνολο των περιστατικών συνύπαρξης των δύο παθήσεων 53.
Η παθοφυσιολογική βάση της σχέσης μεταξύ ΦΝΕ και σαρκοείδωσης δεν είναι σαφής. Και στις δύο οντότητες σημαντικό ρόλο παίζει το γενετικό υπόστρωμα και οι διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας. Οι Barr και συνεργάτες99 ανέφεραν πως οι απλότυποι HLA-B8 και HLA-DR3 του ανθρώπινου λευκοκυτταρικού αντιγόνου υπήρχαν σε τρεις από τους επτά ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα και σαρκοείδωση, ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που αναμενόταν. Οι Παπαδόπουλος και συνεργάτες100 ανέφεραν μεγαλύτερη επίπτωση διαφόρων αυτοάνοσων παθήσεων σε ασθενείς
με σαρκοείδωση και πρότειναν πως η γενετική προδιάθεση που
σχετίζεται με τα αντισώματα HLA ( HLA-B8/ DR3) οδηγεί τους ασθενείς με σαρκοείδωση σε μια αυτοάνοση πάθηση. Τέλος, το
γεγονός πως η ΦΝΕ και η σαρκοείδωση χαρακτηρίζονται από παρόμοιες δερματολογικές και οφθαλμολογικές εκδηλώσεις, όπως
και εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις, ενισχύει περαιτέρω την υπόθεση συσχέτισης μεταξύ τους.
Το γένος των άτυπων Μυκοβακτηριδίων έχει ενοχοποιηθεί ως
μια από τις λοιμώδεις αιτίες, μιας και έχει απομονωθεί σε ιστούς
ασθενών με ΦΝΕ και σαρκοείδωση101. Αυξημένα ποσοστά της
αναλογίας CD4/CD8 στο BAL, ένα χαρακτηριστικό αλλά όχι διαγνωστικό εύρημα στη σαρκοείδωση, έχουν επίσης βρεθεί σε ασθενείς με νόσο του Crohn20,21. Τα επίπεδα ορού του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης, αν και συχνά είναι αυξημένα
σε πολλές κοκκιωματώδεις νόσους όπως σαρκοείδωση, λέπρα,
νόσος Gaucher, ιστοπλάσμωση και εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα, παραμένουν χαμηλά στη νόσο του Crohn102.
Έλλειψη α1-αντιθρυψίνης: ένα περιστατικό103 συνύπαρξης κολίτιδας και εμφυσήματος που παρατηρήθηκε το 1980 ήταν το έναυσμα για να συζητηθεί η υπόθεση πως η δυσλειτουργία πρωτεασών μπορεί να εμπλέκεται στην παθογένεια των ΦΝΕ, όπως
συμβαίνει και στο άσθμα. Η κάθαρση της α1- αντιθρυψίνης στα
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κόπρανα έχει χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης σοβαρότητας στη ΦΝΕ.
Η επικράτηση των παθολογικών αλληλόμορφων α1-αντιθρυψίνης
σε ασθενείς με ΦΝΕ έχει ερευνηθεί από αριθμό μελετών104-106 με
αντικρουόμενα αποτελέσματα. Μόνο σε μια μελέτη, οι Elzouki και
συνεργάτες105 απέδειξαν επικράτηση των φορέων του γονιδίου
PiZ σε ασθενείς με ΦΝΕ σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (8,5%
έναντι 4,7%), όπως επίσης και μεγαλύτερη έκταση και προχωρημένο στάδιο της νόσου σε σχέση με την κατάσταση των φορέων
PiZ. Στη συνέχεια, μια ομάδα της Mayo Clinic ανακοίνωσε άλλους 10 ασθενείς (7 με εμφύσημα), που παρουσίαζαν έλλειψη
α1-αντιθρυψίνης και ΦΝΕ107. Συνεξεταζόμενη με τις πολύπλοκες
επιπτώσεις του καπνίσματος στην επικράτηση και την πορεία της
ελκώδους κολίτιδας και της νόσου του Crohn αυτή η παρατήρηση οδήγησε τους συγγραφείς να υποθέσουν πως, όπως στον
πνεύμονα, έτσι και στο γαστρεντερικό σύστημα, το κάπνισμα σε
συνδυασμό με έλλειψη α1- αντιθρυψίνης μπορεί να προκαλέσει
διαταραχές στη ρύθμιση της ουδετερόφιλης ελαστάσης και κατ΄
επέκταση τοπική ιστική βλάβη. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για
να φωτισθεί η σχέση αυτή.
Πνευμονική Αγγειακή νόσος
Σπάνια συμβαίνει πνευμονική αγγειακή νόσος σε ασθενείς με
ΦΝΕ30,60,73-75,77-81. Έχουν αναφερθεί: κοκκιωμάτωση Wegener, σύνδρομο Church Strauss, μικροσκοπική πολυαγγειΐτιδα και πνευμονική αγγειΐτιδα. Σχεδόν όλα τα περιστατικά παρουσιάζουν συνυπάρχουσα χολαγγειΐτιδα ή αρθρίτιδα. Συστηματική αγωγή με κορτικοστεροειδή είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής, αν και οι ασθενείς με σύνδρομο Church Strauss έλαβαν, επίσης, cytoxan81.
Θρομβοεμβολική νόσος: οι ασθενείς με ΦΝΕ έχουν αυξημένες πιθανότητες για θρομβοεμβολική νόσο. Η επίπτωση εμβολικών επεισοδίων φαίνεται να είναι 3 έως 4 φορές μεγαλύτερη σε
ασθενείς με ΦΝΕ, σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό23,24. Το μεγαλύτερο ποσοστό θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς με
ΦΝΕ αφορά στο φλεβικό σύστημα και εκδηλώνεται ως εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση ή πνευμονική εμβολή, αλλά έχουν επίσης
αναφερθεί επεισόδια αρτηριακής θρομβοεμβολής και φλεβικής
θρόμβωσης σε ασυνήθιστα σημεία108.
- Επιδεινούμενη συμπτωματολογία
- Συριγμός, βήχας, απόχρεμψη, δύσπνοια
Η αιτία του αυξημένου κινδύνου θρόμβωσης σε ασθενείς με
ΦΝΕ δεν είναι γνωστή. Το ποσοστό των κληρονομικών θρομβόφιλων ανωμαλιών δεν είναι υψηλότερο σε ασθενείς με ΦΝΕ από
ό,τι στο γενικό πληθυσμό. Αν και σε κάποιους από αυτούς τους
ασθενείς έχουν βρεθεί αυξημένοι δείκτες ενεργοποίησης της πήξης109-113 η σημασία αυτού του ευρήματος δεν είναι σαφής. Οι ασθενείς με ΦΝΕ συχνά παρουσιάζουν επίκτητους παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση, που σχετίζονται με τη νόσο τους ή την αγωγή της, όπως ακινησία, χειρουργείο και κεντρικούς φλεβικούς
καθετήρες. Ωστόσο, μέχρι και το ένα τρίτο των θρομβωτικών επεισοδίων που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με ΦΝΕ, συνέβησαν
κατά τη διάρκεια ύφεσης της νόσου τους, γεγονός που προσανατολίζει προς πιθανότητα θρόμβωσης ανεξαρτήτως της ενεργότητας της νόσου ή της θεραπείας110.
Ορογονίτιδες
Εκδηλώσεις από τον υπεζωκότα ή το περικάρδιο σε ασθενείς
με ΦΝΕ δεν είναι συχνές30,59,65-67,73-75,82-87. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι νέοι, άντρες και έχουν ελκώδη κολίτιδα. Όσον αφορά
στον υπεζωκότα, συνήθως παρουσιάζεται ετερόπλευρη εξιδρωματική πλευριτική συλλογή29. Άμεση επισκόπηση των υπεζωκοτικών πετάλων αποκαλύπτει πάχυνση και φλεγμονή59,75. Σε ένα

περιστατικό όπου ελήφθη βιοψία υπεζωκότα βρέθηκε μη ειδική
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φλεγμονή, χωρίς κοκκιώματα . Εκδηλώσεις από το περικάρδιο
παρουσιάστηκαν στο 45% των περιπτώσεων. Πολλοί από τους
ασθενείς έλαβαν αγωγή με κορτικοστεροειδή, αν και 2 από αυτούς αντιμετωπίστηκαν με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ασπιρίνη ή ινδομεθακίνη). Έχει αναφερθεί ένα μεμονωμένο περιστατικό καρδιακού επιπωματισμού, που χρειάστηκε παροχέτευση. Σε
μια μειονότητα περιστατικών αναφέρονται εκδηλώσεις από τον
υπεζωκότα και το περικάρδιο ταυτόχρονα.

Συμπέρασμα
Αρκετές επιδημιολογικές μελέτες που συσχέτισαν αναπνευστικά συμπτώματα, αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας και δοκιμασίες λειτουργικότητας πνευμόνων δείχνουν αυξημένη συχνότητα αναπνευστικών παθήσεων σε ασθενείς με ΦΝΕ.
Το σύνολο των βιβλιογραφικών αναφορών μαρτυρά πως εκδηλώσεις από το αναπνευστικό σύστημα σε ασθενείς με ΦΝΕ παρουσιάζονται συχνότερα από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα και ποικίλουν σε μορφή και σοβαρότητα. Οι βρογχεκτασίες είναι η πιο
συχνή πάθηση που παρουσιάζεται σε ασθενείς με ΦΝΕ, αλλά το
εύρος των αναπνευστικών βλαβών μπορεί να εκτείνεται από το
λάρυγγα έως τον υπεζωκότα. Οι περισσότερες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος εμφανίζονται χρόνια μετά τη διάγνωση της ΦΝΕ, αν και περιστασιακά προηγούνται της διάγνωσης.
Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν, επίσης, αυξημένο κίνδυνο για
θρομβοεμβολική νόσο. Επιπλέον, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου μπορεί να σχετίζεται με τη σαρκοείδωση, το άσθμα και
την έλλειψη α1- αντιθρυψίνης. Τα στεροειδή είναι η πιο συχνά αναφερόμενη φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται ως θεραπεία της πνευμονικής νόσου σε ασθενείς με ΦΝΕ, όμως δεν
υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες που να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά τους.
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